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’n Geelwortel in die vorm van ongeveer 
R19 000 wins per karkas word aan 
Wagyutelers voorgehou as hulle hul 

speenkalwers laat voer, afrond en bemark. 

Wagyuwins 
van R19 000 
per karkas:

‘Boere sit op 
goudmyn’

S
ommige mense 
erken daar is ’n 
mate van agter-
dog oor die baie 
geld wat met ’n 
Wagyuboerdery 
verdien kan word, 

veral met die drastiese afname 
in die pryse van skaars wild nog 

vars in die geheue. Gaan die 
Wagyuborrel nie bars nie? wil 
hulle weet.

Net ’n hand vol jare gelede 
het skaars wild met uitsonderli-
ke kleure en baie lang horings 
miljoene rand op veilings behaal. 
Die aanbod het egter mettertyd 
die vraag oortref, met die gevolg 

NAVRAE: Mnr. Anthony Muirhead, 
e-pos: gourtonfarm@megawifi.co.za

dit so belangrik om na jou 
grond se voginhoud om te sien. 

“Om dit reg te kry moet die 
grond so veel as moontlik deur 
organiese materiaal bedek word. 
Die hele wêreld, behalwe woes- 
tyne en permanente sneeube-
dekking, word deur plantegroei 
van die een of ander aard bedek. 
Nie net breek hierdie plantegroei 
die snelheid van reën nie, maar 
dit keer ook die son weg van  
die grond af om soveel moont- 
lik vog te bewaar.”

Hy meen dis boere se plig om 
maniere te vind om grond in ’n 
beter toestand te laat as waarin 
dit aangetref is. “Trouens, ons wil 
dit selfs beter maak as wat dit 
in sy natuurlike toestand is. Om 
dit reg te kry gee ons die grond 
meer kalk om sy pH reg te stel en 
sy waterhouvermoë te verbeter. 

“Ons gee kunsmis om die voe-
dingstowwe te verhoog en ons 
maak seker ons hou die organiese 
materiaalinhoud hoog.

“Wanneer ons egter plant, 
plaas ons groter druk op die be- 
skikbare water in die grond. Al 
hierdie faktore vorm dus ’n leg-
kaart waaraan ons bou om die 
beste moontlike resultaat te kry. 

“Daar is dus nie iets soos uit-
sluitlike geenbewerking nie. Dit  
is slegs een komponent in ’n 
goeie boer se gereedskapkis om 
die legkaart bymekaar te sit en 
ons doelwit te bereik, naamlik  
die hoogste opbrengs teen die 
laagste inset met die minste 
beskadiging moontlik van ons 
grond. ’n Maklike taak is dit be-

Bewaringsbe-
werking onder 
besproeiing verg 
’n planter wat 
baie oesreste 
op die land kan 
hanteer. Dit mag 
meer as net ’n 
kouter voor die 
planteenheid 
verg om goeie 
plantdiepte, 
akkurate saad-
plasing en goeie 
saad-grond-kon-
tak te kry.  
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 slis nie, maar soos my vrou een-
dag tereg opgemerk het: ‘Maar 
Anthony, jy wil mos boer,’ ” sê 
hy laggend.

 
PRODUKSIE EN WINS
Hy waarsku herlewingsland-
bou moenie beskou word as die  
alles-in-een-oplossing wat skie- 
lik reuse-oeste tot gevolg gaan hê 
nie. “Herlewingslandbou het nie 
my produksie en winsgewend- 
heid verhoog nie. Dit het albei 
elemente gestabiliseer. Die prak-
tyk gee jou nie ’n groter oes nie, 
maar eerder ’n baie stabiele gra-
fiek van opbrengs oor tien jaar. 

“Jy gaan nie oornag skielik  
10 ton op ’n land kry wat ge- 
woonlik 7 ton in ’n goeie jaar  
lewer nie. Jy gaan egter wel in 
droër jare dalk 4 ton per hek-
taar mielies afstroop waar jy  
2 ton per hektaar sou afstroop, 
omdat herlewingslandbou die  
ondergrondse vog so goed be-
waar. Dit help dan natuurlik ook 
om produksie met 20%tot 40% 
op te stoot.”

Muirhead sê die eenvoudige 
beginsel van herlewingslandbou 
is vir baie boere die grootste strui-
kelblok. “Dis soos die Bybel. Die 
beginsel is eintlik so eenvoudig 
dat almal glo dit is te goed om 
waar te wees. Intussen hoef daar 
baie min te gebeur om alles weer 
op standaard te bring. Ons begin 
die grondbeginsels hiervan eint-
lik nou eers verstaan.”
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 KORTOM  

■ ’n Voerkraal 
op Delmas 
kan Wagyu- 
telers in 
staat stel 
om danksy die 
groot vraag na 
dié vleis met sy hoë mate van 
marmering (tussenspiervet) 
groot wins per karkas te maak. 

■ Die voerkoste van die Wagyu 
is hoog weens die spesiale 
rantsoene wat gebruik word 
om marmering optimaal te 
bevorder, maar die diere kan 
nogtans kostedoeltreffend 
gevoer word.

■ Telers moet op hul beurt seker 
maak hulle volg die voorskrifte 
van die Wagyugenootskap  
van Suid-Afrika se Gesertifi-
seerde Wagyubeesvleispro-
gram.



dat pryse skerp gedaal en baie mense hul 
vingers verbrand het. 
Landbouweekblad is genooi na ’n boeredag 

by Morgan Beef buite Delmas waar ’n plan 
waarvolgens dié voerkraal hul speenkalwers 
sal voer, aan ’n groot aantal boere vanoor die 
hele land uiteengesit is. Dit geskied met die 
samewerking van die Wagyugenootskap van 
Suid-Afrika (WSA) se Gesertifiseerde Wagyu-
beesvleisprogram (GWB), die organisasie son-
der winsoogmerk wat hom vir die bemarking 
van hoëgehalte-Wagyuvleis beywer.

Mnr. Jan Morgan, eienaar van Morgan 
Beef, wat die voerkraal en ’n aanleg vir 
vleisverwerking op Springs besit, het gesê 
die Wagyu vervang nie die wildbedryf nie. 
“Dit is ’n fantastiese sakegeleentheid vir Sui-
der-Afrika. Ons aandeel aan die internasio-
nale vleismark is egter klein, daarom moet 
ons saam staan.”

Morgan Beef is ’n uitvoerder van rooivleis 
na veral die Midde-Ooste. Ondanks die on-
langse bek-en-klouseer-uitbreking is lande 
weer besig om vleis uit voerkrale in te voer.  

Mnr. Frans Stapelberg, voorsitter van die 
WSA, het gesê die genootskap sal sorg dat 
goeie teelmateriaal beskikbaar is vir boere 
wat hul bedryf wil uitbrei. “Ons wil verseker 
dat die beeste wat by die voerkraal aankom, 
van ’n hoë standaard is sodat die bemarkbare 
vleis aan die GWB-program se standaarde 
voldoen.” 

DRIE OPSIES
Mnr. Martinus Venter, handelsbestuurder van 

Morgan Beef, het gesê op grond van die huidi-
ge koste en pryse kan ’n boer wins van sowat 
R19 000 maak met ’n karkas van ’n rasegte 
Wagyu met ’n M6-gradering vir marmering, 
en sowat R17 000 met ’n F1-karkas met ’n 
M4-gradering. 

“Ons moet egter eers die mikpunt van 
2 000 diere in die voerkraal bereik om die 
nodige vleisvolumes te kan handhaaf.” Die 
berekeninge is gegrond op koste en bedrae 
ten tye van die boeredag (begin Maart).

Venter het drie opsies aan boere voorge-
hou om gesertifiseerde Wagyuspeenkalwers 
en -kruisings (met minstens 50% Wagyugene) 
aan dié voerkraal te lewer.
Opsie 1: Morgan Beef voer die bees teen 
’n daaglikse staantarief, voerkoste en ver-
werkings- en behandelingskoste vir die boer 
se rekening. Die boer het die opsie om die 
karkas self of deur die voerkraal se plaaslike 
en internasionale klantenetwerk te bemark. 
Die boer ontvang die groothandelmarkprys 
vir die karkas. Alle risiko’s en voordele is 
die boer s’n. 
Opsie 2: Morgan Beef voer die beeste op 
’n 50%-winsbasis vir die boer, wat 50% van 
die speenkalfwaarde kry, gegrond op die 
gewigklas en heersende speenkalfprys. Die 
boer betaal ook 50% van die staan-, voer-, 
verwerkings- en behandelingskoste. Die kar-
kas word deur Morgan Beef bemark en die 
boer kry 50% van die karkas se groothan-
delmarkprys. Die risiko’s en voordele word 
dus op ’n 50-50-grondslag tussen Morgan 
Beef en die boer verdeel.

Opsie 3: Morgan Beef koop die speenkalf 
teen ’n premieprys van 10-20% méér as die 
heersende speenkalfprys by die boer. In hier-
die geval is die hele risiko die voerkraal s’n.

Met al drie opsies moet met DNS-toetse 
bevestig word dat die speenkalf 50% of méér 
Wagyugene het. Die boer moet lid van die 
GWB wees. ’n Basiskalfprys word deur Mor-
gan Beef bepaal, gegrond op die heersende 
prys van ’n speenkalf van 240 kg.

DIE KOSTE
Die koste wat ten tye van die boeredag van 
krag was, het die volgende beloop: daaglikse 
staankoste van R2,25/bees, voerkoste van  
R2 100/ton en verwerkingskoste van R100. 
Dié bedrae word gegrond op ’n uitslagsyfer 
van 60% en trek 2% vir gewigsafname tydens 
die afkoeling van die karkas af.

Venter het gesê die mikpunt is om aan die 
begin minstens 2 000 Wagyus in die voerkraal 
te hou, waarvan 45 per week geslag word 
om 13 ton vleis te lewer.

Kalwers word op sewe maande ouderdom 
aanvaar. F1-kalwers word vir 300 dae gevoer 
en rasegte Wagyus vir 380 dae, omdat die 
rasegte bees die potensiaal het om nóg hoër 
vlakke van marmering te bereik. Die mikpunt 
is ’n daaglikse groei van 1,3 kg-1,5 kg.

Die vroeë aanduidings in Suid-Afrika is dat 
die volgende pryse behaal kan word namate 
die marmeringtelling styg: R50/kg vir M2,  
R60/kg vir M3, R80/kg vir M4, R84/kg vir 
M5, R88/kg vir M6, R93/kg vir M7, R110/kg 
vir M8 en R120/kg vir M9.

 LIGGING 

Delmas, 
Mpumalanga

•

Kundiges wat die groot aantal boere op die bekendstelling van die nuwe Wagyuprojek by Morgan Beef 
toegespreek het, was, van links, dr. Conrad Coetzer (voedingskundige), mnr. Jan Morgan (eienaar),  
dr. Michael Bradfield, uitvoerende hoof van die Wagyugenootskap van Suid-Afrika, en mnre. Richard 
Stevens, raadslid, en Frans Stapelberg, voorsitter. FOTO: CHARL VAN ROOYEN
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Wagyuvleis is gewild, want dit bied gehalte. 
Daar is ook vooruitsigte om die uitvoermark 
uit te brei, veral na die Ooste. FOTO: WSA

GEWILDE VLEIS
Dr. Michael Bradfield, uitvoerende hoof van 
die WSA, het gesê Wagyuvleis is gewild van-
weë sy hoë gehalte danksy marmering, smaak 
en lae vetsmelttemperatuur. Die vleis bevat 
baie oleïensuur, ’n mono-onversadigde vet wat 
die vlak van slegte cholesterol verlaag en goeie 
cholesterol verhoog.

Avokado’s is eens as sleg vir die gesond-
heid uitgekryt, maar danksy nuwe navorsing 
word dit die afgelope paar jaar as baie gesond 
bestempel. Wagyu loop dieselfde pad, omdat 
almal nog nie die gesondheidsvoordele ver-
staan nie. Die wiel is egter besig om te draai.

In Amerika word 90% van dié ras se kar-
kasse as voorkeurgraad (prima) gegradeer, 
teenoor ander vleisbeesrasse se 5%. In Austra-
lië behaal 25% van die Wagyukarkasse die 
topgradering en die res is in die boonste 5%.

Daar is 2,44 miljoen Wagyubeeste en ras-
se met hul gene ter wêreld, waarvan 1,6 mil- 
joen in Japan (die land van herkoms) is. Dit 
verteenwoordig net 0,2% van die wêreld se 
beesbevolking van 1,47 miljard. Ná Japan 
het Australië die meeste Wagyus (390 000), 
gevolg deur China (150 000), Chili (50 000) 
en Paraguay, Argentinië en Brasilië (35 000 
elk). Suid-Afrika het 6 000 Wagyus.

POTENSIAAL VIR GROEI 
“Hoe lank sal dit hou? Afrika het nog nie noe-
menswaardige Wagyugetalle nie. Suid-Afrika 
het 14 miljoen beeste van alle rasse. Sowat  
3 miljoen word per jaar geslag. As 1% van die 
verbruikersmark Wagyuvleis eet, is 30 000 kar-
kasse per jaar nodig. Teen 5%-verbruik moet 
150 000 karkasse gelewer word. Tans word 
net 1 000 per jaar geslag. Daar is dus enorme 
groeipotensiaal as die bedryf saamwerk,” het 
Bradfield gesê.

Die plaaslike mark sal hoofsaaklik droë- 
wors, biltong, wors en hamburgers afkoms-
tig van die Wagyu koop, terwyl die grootste 
persentasie van die duur snitte waarskynlik 

uitgevoer sal word.
“Die Wagyu bied ’n potensiële goudmyn vir 

boere, juis danksy die spesiale tipe vet, volgens 
prof. Stephen Smith van Amerika, een van 
die wêreld se voorste vleiskenners. Die lekker 
vooruitsig is deelname aan ’n groot plaaslike 
en uitvoermark, met vooruitsigte van uitvoer 
na veral die Midde-Ooste en Ooste. Die res 
van Afrika sal ook tot ’n mate die produk 
soek,” het Bradfield gesê. 

ROL VAN VOEDING
Dr. Conrad Coetzer, ’n veevoedings-
kundige, het gesê voeding speel ’n be-
langrike rol in die vorming van marmering 
in die vleis. Die bees moet regdeur die jaar 
reg gevoer word om die gewenste marmering 
te bereik.

Ander faktore wat marmering beïnvloed, 
is genetiese eienskappe en geslag (verse het 
méér marmering as bulle) en of die slagdier 
dragtig is of nie (progesteroon benadeel dit). 
Groeistimulante is nadelig. Hoe langer die 
bees gevoer word, hoe meer marmering kom 
voor. Die rantsoen het ook ’n invloed. 

Die neerlegging van marmering is ’n stadi-
ge, voortgesette proses wat reeds gedurende 
die laaste trimester van dragtigheid begin en 
tot slagtyd voortduur. Die regte voedingsbe-
stuur is dus noodsaaklik om te verseker die 
karkas het die gewenste marmering. Die drag-
tige koei se voeding is belangrik, asook die 
kalwers se kruipvoeding, voeding ná speen, 
tydens die uitgroeifase en in die voerkraal. 
Die beeste moet nooit gewig verloor nie, maar 
deurgaans teen ’n konstante tempo groei. Die 
rantsoen moet die regte formulering hê om 
marmering te bevorder.

Die voerkrale behoort inligting oor dié 
spesiale voeding aan telers te verskaf sodat 
hulle die regte rantsoene gebruik. 

NEEM SÓ DEEL
Mnr. Richard Stevens, raadslid van die 

GWB, het die program aan boere verduide-
lik. Boere moet registreer om deel te neem 
en die nodige riglyne te bekom. Dit behels 
byvoorbeeld dat hulle slegs geregistreerde 
Wagyubulle vir rasegte en kruisteling mag 
gebruik en dat die boer Wagyu se amptelike 
oorplaatjie op die kalf moet gebruik, met ’n 
spesiale radiofrekwensie-oorplaatjie, asook 
’n DNS-monster. 

Die Suid-Afrikaanse vleisbedryfsmaatskap-
py (Samic) is aangestel om inspeksies op 
plase te doen sodat ’n behoorlike oudit kan 
plaasvind.

Die WSA het ’n kamera van Japan af inge-
voer waarmee ’n klomp karkasmaat stawwe, 
insluitend marmering en marmeringfynheid, 
objektief gemeet gaan word. Dit is gedurende 
April in gebruik geneem.

“Ons verkoop ’n produk van topgehalte. 
Daarom moet produsente hul kuddes só 
bestuur dat hulle aan die GWB-program se 
riglyne voldoen,” het Stevens gesê.

NAVRAE: Dr. Michael Bradfield, e-pos: michael@
wagyu.org.za; 082 857 0961.
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Die TOWERPYP vir HARDE WATER

KALK: elke mm 

kos  krag! 10% meer 

’n VERBETERING van TOT 200% 

op KONTANTGEWASSE.
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GEEN CHEMIKALIEË NIE

ONDERHOUDVRY

ONBREEKBAAR
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geen soute nie

smaak:

werk kosteloos - lewenslank 

getoets en aanbeveel deur 

medici en universiteite

IDEAAL VIR:

BOERDERYE (boorgate, besproeiing)

MELKERYE

NYWERHEDE

JAGKAMPE

WASMASJIENE

YSMASJIENE
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IN LYN vir GEISERS, 

DRUPPERS en PYPE 

- ALLE GROOTTES -

van ½” tot 12”

LNR-INSTITUUT vir GRAANGEWASSE

UNIVERSITEIT van STELLENBOSCH

BEPROEF DEUR: 

•

•

PTH = ERFEKTE EENVOETER vir ARDHEID

www.watersofteningrsa.co.za
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 DEKADES LANK DEUR DUISENDE SUID-AFRIKANERS VERTROU 
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Die 

van die 

ALLEENVERSKAFFER 

 INLYN-PTH

Skakel Pierre, Sel 082 900 9253      Sanet, Tel. 011 963 0875 

Namibië: 00264 811 28 1951 Averell      E-pos (Tom): pthwater@gmail.com
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• speen met gemak

• langs die ma

• geen speenskok
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Die
Oorspronklike 

Oplossing!

Tel. 053 927 4999
Sel 082 459 9451

Faks 086 654 5036
E-pos: judy@nosering.co.za

www.nosering.co.za

Vervaardig en verskaf deur:
Whole Concepts cc
Posbus 1806, Vryburg 8600

®


